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Papa Moll på eventyr 
Varenr. 722084 

Papa Moll og hans familie oplever altid så mange ting. Den nye billedboks inviterer dig på eventyr sammen 
med Papa Moll og hans familie. Den særlige humor, som karakteriserer disse billedhistorier får latteren 
frem hos både børn og voksne, og vækker nysgerrigheden om slutningen på historien. Historierne får børn 
og voksne til at tale frit og fortælle historierne. 

Billedsekvenserne bruges også som støtte til historieskrivning og kreativ skrivning. 

Der kigges omhyggeligt på billedernes detaljer og der motiveres til at beskrive billederne og til forskellige 
spændende fortællinger, hvad enten det er til mundtlig eller skriftlig fremstilling. 

Indhold: 20 historier, der hver består af 6 - 9 individuelle farvede billedkort, i alt 150 billedkort, 9 x 9 cm. 

Kort, der hører til samme historie, har samme tal på bagsiden. Sværhedsgraden varierer. 

Anvendelse: skole, særlige behov, dansk som andet sprog, sprogudvikling, tale- og sprogterapi. 

Formål: at genkende og rekonstruere historier, logisk tænkning, udvidet ordforråd, formulering, dialog og 
rollespil. For at fremme spontaniteten i fortællingen, undlades korrigering så vidt muligt undervejs. 
Korrigerende feedback kan gives under behandlingssessioner. 

Moll-familien består af Papa Moll, Mama Moll, Eva, Freddy, Jimmy og hunden Chips. 

Mundtligt arbejde 

 Hvert billedkort beskrives og der tales om det 
 Situationer og karakterer beskrives detaljeret 
 Kortene i en serie placeres i rigtig rækkefølge og derefter fortælles historien 
 Fortæl historien i den rigtige rækkefølge, så partneren forstår den, uden at se billederne 
 Find en passende titel til historien 
 Fortæl egne lignende historier 
 Lyt til den første del af historien og fortæl resten 
 Alle kortene i historien placeres på bordet med ét kort vendt nedad. Hvilket billede er det? 
 Fortæl resten af historien 
 Bland kortene fra to historier og sæt dem i rækkefølge, uden at kigge på bagsiden 
 Lav rollespil med historien 
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Skriftligt arbejde 

• Skriv billedkortenes historie 
• Skriv om egne, lignende oplevelser 
• Skriv dialogen der passer til billederne 
• Skriv om personernes tanker i historien 
• Hver elev får ét kort og skriver et par sætninger. Derefter sættes sætningerne sammen til den 

komplette historie 

Indhold 

01 Kunsten at vende pandekager i luften (6) 
02 Pas på boblerne (6) 
03 Sneglefælden (6) 
04 Pas på gåsen (6) 
05 3 maskerede beboere (7) 
06 Vasketøjstyvene (7) 
07 Olé siger geden (7) 
08 En uventet besøgende (7) 
09 Få et lift (7) 
10 Et bytte med konsekvenser (7) 
11 At vide hvordan (8) 
12 Brandalarm (8) 
13 Skudt bagfra (8) 
14 Efterårsfornøjelser (8) 
15 Isdans (8) 
16 Skattejagt (8) 
17 Trillebør ambulancen (9) 
18 Fang tyven (9) 
19 Papa kan ikke klare varmen (9) 
20 Toiletpapir mumien (9) 

 


